دارا بریارا ڤاکسینا کوڤید19-
ڕێزا سەرەتایی

تووشبوویێن کۆڤید 19-ل  90ڕۆژێن دوماهیکێ؟

نەخێر

بەلێ

 17-12ساڵی

 11-0ساڵی

 18+ساڵی

نوکە یێ تووشبوویە؟
نەخێر

نوکە هیچ ڤاکسینەك
ڕێك پێ نەهاتیەدان بۆ
بکارئینانێ

پەرگاال بەرەڤانیێ تێكچوویە؟
نەخێر

بەلێ

ڤاکسینلێدانێ بڕاوەستینن هەتا
هوین ژ کەرەنتینێ دەردکەڤن

1

بەلێ
نەخێر

 2دۆزێن فایزەرێ ل ڕۆژا  0و  21دا هاتینە دانان

بەلێ هەوە دەرمانێ دژەتەنا مۆنۆکلۆنال
یا کۆڤید 19-وەرگرتیە؟
بەلێ

 3دۆزێن فایزەرێ ل ڕۆژێن  21 ،0و  49هاتینە دان

پەرگاال بەرەڤانیێ تێكچوویە؟
نەخێر

 2دۆزێن فایزەر ،2دهێنە دان ل ڕۆژا  0و 21
یان

1

هەر دۆزەکا ڤاکسینا کۆڤید 19-بێخنە
پشتی  90ڕۆژێن وەرگرتنا دەرمانێن
دژەتەنێن مۆنۆکلۆنال

بەلێ

 3دۆزێن فایزەر ،2دهێنە دان ل ڕۆژا  0و  21و 49

 2دۆزێن مۆدێرنا  ، 2دهێتە دان ل ڕۆژا  0و 28

یان

یان

 3دۆزێن مۆدێرنا ،2دهێتە دان ل ڕۆژا  0و  28و .56

 1دۆزا جاسن

2

یان

 1دۆزا جاسن

3،2

 CDC 1دێ ڕابن ب دەستنیشانکرنا کەسانێن تووشبوویێن کێماسیا بەرەڤانیێ
oژ بۆ تۆمۆر یان پەنجەشێرێن خوینێ نوکە دەرمانەکێ چاالک ژ بۆ پەنجەشێرێ وەردگرن
oئەوان پێڤەبەستا ئۆرگانی وەرگرتیە و بۆ دوورپێچکرنا پەرگاال بەرەڤانیێ دەرمانان وەردگرتن
oل ئەڤان  2ساڵێن دوماهێ دا ،پێڤەبەستا شانەیێن بنەڕەت وەرگرتینە یان ژی دەرمانێن دوورپێچکەرێن پەرگاال بەرەڤانیێ وەردگرن
oکێماسیا بەرەڤانیا سەرەتایی یا نەرم و گران وەك دیاردەیا ) (DiGeorgeو دیاردەیا ()Wiskott-Aldrich
oتووشبوونەکا  HIVیا پەرەسەندی یان نەچارەسەرکری
oدەرمانکرنا چاالک ب کۆرتکووستەرۆیدێن ب دۆزەکا بلند ئان دەرمانێن دنێن کو دبیت کو بەرسڤا بەرەڤانیا هەوە بتەپسینن.
 2ئاستێن سەرەتایی یێن زنجیرا دۆزان وەکو ل خوارێنە
•فایزەر  0.3مل
•مۆدێرنا  0.5مل
•جانسن  0.5مل
 3کەسێن تووشبوویێن کێماسیا بەرەڤانیێ پێدڤیە ڕێنماییێن ئەڤان دۆزێن زێدە لبەرچاڤوەربگرن

دۆزێن زێدە

نەخێر

 18+ساڵی

دۆزێن زێدە هێشتا ڕێك پێ نەهاتیەدان بۆ
گەنجێن خواردای  18ساڵیێ

بەلێ

ڕێزا سەرەتایی فایزەر بوو

ڕێزا سەرەتایی مۆدێرنا بوو

دوماهیك دۆز  2+هەیڤێن چوویی وەرگرتییە

نەخێر

دوماهیك دۆز  6+هەیڤێن چوویی وەرگرتییە

ڕێزا سەرەتایی جابسن بوو

نەخێر

بەلێ

 65+ساڵی

نەخێر

یان
ژیێن  64-18لگەل چاڤدێریێن پزیشکی

بەلێ

د ئەڤی دەمی دا دۆزا زێدە پێدڤی
ناکەت

4

و  /یان
ژیێن  64-18لگەل ڕوویبڕوویبوونا ڤایرۆسێ سارس
و کۆڤید25-

بەلێ

مافێ وەرگرتنا دۆزەکا زێدە هەیە (دۆزێن
تەمامێن فایزەر یان جانسن ،نیڤ دۆزێن
7,6
مۆدێرنا)

 4تێکەلبوونێن مەرجێن پزیشکی ئەون یێن کەسەکی بێخنە د مەترسییەکا زێدەبوویی دا ژ تایبەتمەندییا چەندین نەساخیان ئەگەر ئەوان کۆڤید 19-وەرگرت .بۆ
لیستەکا نویکری ،هئڤیە سەرەدانا سایتێ  CDCبکەن ل ڤێرێ.
 5رووبرووبوونا پر جاران ب  SARS-CoV-2رە رووبرووبوونا رێخستنی ئان پیشەیی ل ناڤ خوە دگریت .ئەڤە پێکدهێت بەلێ پا نەیا سنووردارکریە بۆ
چاڤدێریا بەخشەرێن پزیشکی ،کەسانێن چاڤدێریا درێژخایەن ،ئاکنجیێن ب کۆم یێن ماڵێ ،کەسانێن نەتووشبوویی ،و .هێزێن کارکرنا نەچاری
 6ئاستێن دۆزێن زێدە وەکو ل خوارێنە:
oفایزەر  0.3مل
oمۆدێرنا  0.25مل
oجانسن  0.5مل
 7بۆ پتر پێزانینان سەبارەت هەلبژارتنا کیژ براندێ بۆ خۆتۆمارکرنێ بۆ دۆزا زێدە ،هیڤیە لبەرچاوەرگرتنا کلینیکا  CDCببینە.
بۆ پرسیارێن زێدە ،هیڤیە سەرەدانا ڕێبەرێن  CDCبکە ل ڕێكپێدانێن دۆزێن زێدەیێن ڤاکسینێ

